
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„Polska złota jesień w Poniatowej” 

§ 1 Cel konkursu 

 Celem Konkursu jest: 

1. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz 

indywidualnych zdolności twórczych. 

2. Propagowanie aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu w plenerze. 

3. Rozwój umiejętności fotograficznych wśród dzieci i młodzieży. 

4. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

5. Ukazanie wrażliwości artystycznej, umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości, 

oryginalności ujęcia tematu i dzielenie się inwencją twórczą. 

6. Inspirowanie innych do działań artystycznych. 

§ 2 Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1. 

§ 3 Założenia organizacyjne 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Poniatowa i będzie 

przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych (7-12 lat oraz 13-19 lat). 

2. Technika wykonania prac: fotografia.  

3. Zgłoszone fotografie powinny przedstawiać krajobrazy prezentujące uroki Poniatowej i jej 

okolic w czasie jesieni. 

4. Przesłane zdjęcia konkursowe powinny być w formacie cyfrowym - JPG (w kolorze), ich 

rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi (lub 3508x4961px), w razie potrzeby 

uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w 

lepszej rozdzielczości. 

5. Zgłoszenie prac konkursowych: 

• termin składania/wysyłania prac: 18.11.2022r., 

• uczestnik zgłasza do konkursu 3 zdjęcia, 

• zgłoszenia konkursowe (zdjęcia) należy przesłać w formie cyfrowej na adres e-mail 

organizatora: biuro@ckpit.poniatowa.pl z dopiskiem w temacie e-mail - Konkurs 

fotograficzny „Polska złota jesień w Poniatowej” wraz z wypełnioną i podpisaną kartą 

zgłoszenia do konkursu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (kartę należy 

wydrukować wypełnić i zeskanować, dopuszczalna jest forma sfotografowania wypełnionej 

karty w sposób czytelny) lub dostarczyć do CKPiT zdjęcia nagrane na płytę CD wraz z kartą 

zgłoszeniową. 

• przesłane zdjęcia konkursowe prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem 

wykonania fotografii, 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

7. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne 

wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika do celów marketingowych, 

reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do 

nieograniczonego w czasie zarządzania wykonanymi pracami Uczestnika – ma prawo do ich 



powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności, miedzy innymi 

wykorzystania w kwartalniku „Poniatowskie wieści”. 

8. Uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu oświadczają, że zapoznali się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą RODO załączoną do regulaminu konkursu. 

9. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków 

niniejszego regulaminu. 

10. Załączniki do niniejszego regulaminu są dostępne do pobrania na stronie internetowej 

organizatora. 

11. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

§ 4. Ocena prac konkursowych 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Komisja Konkursowa powołana jest przez Organizatora Konkursu. 

3. Komisja Konkursowa wyłaniając laureatów będzie brała pod uwagę wartość artystyczną, 

jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Finał konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 25.11.2022r. 

2. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatora. 

§ 6. Nagrody 

1. Organizator przyzna nagrody lub wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

 


